Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej
4.4.3 – Paliwo stałe

Uwaga: Wypełnienie i złożenie ankiety nie gwarantuje uczestnictwa w programie.

Typ budynku 	□ Wolnostojący		□ Szeregowiec		□ Bliźniak
Adres …....................................
Rok budowy ….........................
Powierzchnia ogrzewana [m2] …...............................
Ilość osób zamieszkałych: ….....................................
Ocieplenie ścian				□ Tak 					□ Nie	
Ocieplenie dachu/stropodachu		□ Tak 					□ Nie
Okna					□ Stare					□ Nowe
Źródło Ciepła i ilość zużytego paliwa

	□ Węgiel ….......... ton/rok 	□ Drewno ….......... ton/rok 	□ Inne (jakie?) …..........ton/rok 	
	
	□ Gaz ….......... m3/rok 		□ Pelet ….......... ton/rok		□ Olej opałowy ….......... m3/rok

	□ Prąd ….......... MWh/rok


Rok produkcji kotła

	(jeśli na tabliczce znamionowej kotła, jeśli nieznana proszę wpisać datę montażu)


	Moc kotła [kW]		
Ciepła woda  		□ To samo źródło co ogrzewanie 	□ Bojler elektryczny

				□ Piecyk gazowy 		□ Inna (jakie?) ….....................
Czy wykorzystywana jest energia odnawialna? 	□ Tak 		□ Nie	
Jeśli tak, wskaż typ 			□  Kolektory słoneczne 		□ Wiatrak przydomowy

	□ Ogniwa fotowoltaiczne 		□ Pompa ciepła		□ Gruntowy wymiennik ciepła
Czy planujesz wymianę źródła ciepła?

		□  Tak, gdy dostanę dofinansowanie  		□ Tak, nawet bez dofinansowania

Jeśli tak, wskaż typ 	□ Nowoczesny kocioł węglowy	□ Kocioł na pelet		□ Kocioł na drewno

Proszę podać datę planowanej inwestycji 	.....................................
Dane kontaktowe

	Imię i Nazwisko: ….............................................. Tel: ….........................................................



Data …...........................						Podpis …............................





KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), że przetwarzamy Państwa dane osobowe.
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czchowa, 32-860 Czchów, ul. Rynek 12.

	Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@czchow.pl, tel. 14 66 21 718.
	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz wypełnienia ustawowych obowiązków Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
	Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w programie Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR lub poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Urząd Gminy w Gnojniku – Lider Projektu.
	Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
	Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
	Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
	Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.




